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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian Indonesia merupakan pertanian tropika dikarenakan sebagian 

besar daerahnya beriklim tropis yang dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang sangat 

cocok untuk tanaman pertanian. Pada saat ini sektor pertanian berkontribusi besar 

PDB Nasional (Produk Domestik Bruto) yang mencapai 13,41%, di urutan ketiga 

setelah sektor industri 21,31% dan sektor lainya 40.85%, dan diikuti sektor 

perdagangan mencapai 13,37%, sektor pertambangan 11,06%. dapat dilihat pada 

Gambar 1.1 persentase kontribusi masing-masing sektor terhadap PDB tahun 2014-

2017 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       Gambar 1.1 Persentase Kontribusi PDB Nasional 2014-2017 

       Sumber : BPS, 2018. 

 

Letak Indonesia yang strategis dalam pengembangan kopi berpeluang dalam 

ekspor kopi Nasional. Produksi kopi di Indonesia tersebar luas di beberapa Provinsi 

maupun Kabupaten Kota yaitu Pulau sumatara (Aceh, Sumtara Utara, Sumatra Barat, 

Lampung, Bengkulu, Sumatara Selatan), Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan NTT, pada 

tahun 2018 luas lahan produksi kopi di Indonesia mencapai 1.253.796 ha atau 

meningkat sebesar 76,33%. Sejak Tahun 1999, Indonesia termasuk negara produsen 

dan pengekspor kopi dunia terbesar keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia 
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dalam pernyataan I Kade Maryana ddk, (2015). Dari total produksi kopi 750 ribu ton 

tahun 2012, kopi arabika menghasilkan hampir 150 ton dari luas areal 250 ribu 

hektar, sedangkan kopi robusta menghasilkan 600 ribu ton dari luas areal 1,05 juta 

hektar (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2016). 

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang mendominasi pada 

sektor perkebunan dalam produksi kopi. Produksi Kopi Kabupaten Jember meningkat 

ini disebabkan karena masyarakat sekitar yang masih bergantung pada sektor 

perkebunan sebagai mata pencarian khususnya produksi kopi berupa produk setengah 

jadi yang dikenal dengan kopi HS (biji kopi berkulit tanduk basah maupun kering) 

dari hasil pengolahan kopi menjadi produk. Kontribusi PDBR (Produk Domestik 

Regional Bruto) Kabupaten Jember pada sektor perkebunan berkontribusi besar 

diketahui pada tabel 1.1 PDRB Kabupaten Jember sebagai berikut. 

 

Tabel 1.1 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Jember Tahun 

2014-2018. 

Sektor Pertanian 
Kontribusi Sektor Pertanian (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Sektor Perkebunan 36,5 37,17 27,13 36,88 35,36 

Sektor Pangan 26,53 25,72 24,98 23,5 23,55 

Sektor Hortikultura 8,83 8,90 9,49 9,71 10,04 

Peternakan 17,05 17,07 17,25 18,09 18,8 

Perikanan 6,94 7,06 7,08 7,63 8,02 

Kehutanan Dan Penebangan Kayu 3,10 3,00 3,00 3,09 3,17 

Jasa Pertanian Dan Perburuan 1,07 1,09 1,08 1,09 1,06 

Sumber: BPS, 2019. 

Diketahui pada tabel 1.1 produksi kopi di Kabupaten Jember pada tahun 2018 

mencapai 35,36 ton dengan luasan lahan produksi kopi 6.254.01 yang tersebar di 8 

Kecamatan yaitu Kecamatan Silo, Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Ledokombo, 

Kecamatan Sumber Jambe, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Sumber Baru dan 

Kecamatan Panti. Kecamatan Panti adalah salah satu Kecamatan sangat cocok untuk 

produksi kopi berjenis robusta yang didukung dengan ketinggian tempat 700-1200 

mdpl yang cocok untuk budidaya kopi. kelompok tani Gapoktanhutbun “Maju 
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Mapan” merupakan kelompok tani yang memproduksi kopi setengah jadi diketahui 

produksi kopi kelompok tani di tahun 2018 mencapai 300 ton per tahun, dilanjutkan 

tahun 2019 produksi kopi mencapai 260 ton per tahun, akan tetapi di tahun 2020 

produksi kopi mengalami penurunan mencapai 240 ton per tahun. Keberhasilan 

produksi kopi robusta di Gapoktanhutbun “Maju Mapan” tidak konsisten dalam 

upaya penyediaan biji kopi. Konsumen kopi terdiri dari mitra seperti perusahaan 

maupun konsumen kecil yang bergerak dalam pengolahan kopi lainya.   

Persaingan yang semakin ketat dengan kompetitor lainya dengan produk yang 

sama membuat kondisi Gapoktanhubun “Maju Mapan” sulit bersaing pada 

pemasaran. hal ini merupakan permasalahan yang didukung dengan faktor penyebab 

lainnya yaitu (a) pemasaran kopi di konsumen tidak maksimal dan (b) kurangnya 

ketersediaan penerapan SOP yang baik pada produksi maupun pengolahan kopi. Oleh 

karena itu berdampak pada tidak dapat meningkatkan pada sektor pemasaran, dan 

berdampak pada kualitas standar kopi. Selain itu faktor penyebab lainnya terletak 

pada kelembagaan khususnya pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Gapoktanhutbun “Maju Mapan” rata-rata berlatar belakang pendidikan relatif rendah 

antara lain petani tidak lulus SD sebesar 40%, petani lulus SD sebesar 26,25%, SMP 

sebesar 16,87, SMA sebesar 14,38%, dan diploma sebesar 2% (Prayitno, 2016). 

Dalam kelembagaan kelompok tani tidak menjalankan sistem manajemen produksi 

biji dari hulu sampai hilir. Manajemen yang dimaksud seperti SOP (Standar 

Operational Procedure) dalam produksi di lahan sampai pada pengolahan kopi, 

sehingga dalam penyediaan kopi pada konsumen tidak tercukupi khususnya produk 

biji kopi.  

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, dengan adanya strategi 

pengembangan pemasaran agroindustri kopi robusta di Gapoktanhutbun “Maju 

Mapan” dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya aspek sosial, ekonomi, 

lingkungan, teknologi dan kelembagaan perlu diperhatikan. Melalui peningkatan 

strategi pemasaran pada produk kopi robusta dapat diperoleh dan implementasikan 

kelompok tani dalam penyediaan produk kopi yang berkualitas.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat masalah yang dirumuskan dalam 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi 

pemasaran produk kopi robusta Gapoktanhutbun “Maju Mapan”? 

2. Diperlukan strategi dalam pengembangan pemasaran produk kopi robusta 

Gapoktanhutbun “Maju Mapan”?   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun beberapa tujuan yang dilakukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

pemasaran produk kopi robusta Gapoktanhutbun “Maju Mapan“ Kabupaten 

Jember. 

2. Untuk merancang strategi pengembangan pemasaran agroindustri kopi robusta di 

Gapoktanhutbun”Maju Mapan” Kabupaten Jember. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai 

berikut. 

1. Bagi petani kopi dan divisi pemasaran agroindustri kopi robusta Gapoktanhutbun 

“Maju Mapan”, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau solusi 

dalam penentuan strategi pemasaran kopi. 

2. Bagi mahasiswa dan perguruan tinggi, penelitian ini menjadi salah satu bahan 

informasi dan sumber data dalam penelitian strategi pengembangan agroindustri 

kopi robusta selanjutnya. 


